
UCHWAŁA NR XI/82/2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 782, 985, 1039, 1180, 1265) Rada Gminy Dobrzeń 
Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nabycie w drodze umowy sprzedaży na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki, prawa 
własności nieruchomości położonej w Czarnowąsach oznaczonej jako działki numer 2741/228, 2743/228, 
2745/228, arkusz mapy 3, o łącznej powierzchni 0,1936 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgi 
wieczyste nr OP1O/00130027/0 oraz OP1O/00077685/0.

2. W/w działki stanowią wewnętrzną drogę dojazdową do nowowydzielonych terenów budowlanych 
w Czarnowąsach, oznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN - teren zabudowy 
mieszkaniowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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UZASADNIENIE

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie w drodze notarialnej umowy sprzedaży
niezabudowanej nieruchomości drogowej, składającej się z działek oznaczonych numerami 2741/228,
2743/228, 2745/228, położonej w Czarnowąsach.
Ze względu na bardzo wąski przebieg drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 1162/231 usytuowanej
między istniejącymi budynkami – droga ta nie jest w stanie spełnić swojej funkcji dla nowopowstającej dużej
ilości działek budowlanych wydzielanych wokół jej położenia. Na etapie prowadzenia postępowań
podziałowych ustalono z właścicielami dzielonych nieruchomości, że dla właściwego funkcjonowania
układu komunikacyjnego w tym miejscu, należałoby wydzielić nową drogę, której przebieg nie został
określony ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nabycie nieruchomości nie mieści się więc w zakresie kompetencji Wójta Gminy określonych w rozdziale 2§
4 uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr X/96/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. Nr
125, poz. 1475), zmienionej uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06 października 2011 r. nr
XI/110/2011 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. Nr 125, poz. 1476).

Id: 4C272813-5E86-4642-B4C9-8A317A39D51B. Podpisany Strona 1




